
แบบ สขร.1  
 สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้/จดัจา้งไตรมาสที ่2 (ประจ าเดอืนมนีาคม 2564) 

ส านกัการประชาสมัพนัธต์า่งประเทศ 

 

ล าดบั 
ที ่ งานจดัซือ้หรอืจดัจา้ง 

วงเงนิทีจ่ะซือ้ 
หรอืจา้ง 

ราคา
กลาง วธิซีือ้หรอื

จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคา เหตผุลทีค่ดัเลอืก 
โดยสงัเขป 

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซือ้หรอืจา้ง 

ผูเ้สนอราคา ราคา 
ทีเ่สนอ 

ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก ราคา 

1 จัดจ้างท าโลโก้การประชุม
และ Backdrop 

55,000 - ตกลงราคา พีเอสพ ีดีไซน์ 
 (PSP Design)  

55,000 พีเอสพ ีดีไซน์ 
 (PSP Design)  

55,000 เป็นร้านเฉพาะ 
และมีความเชี่ยวชาญ 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่  
บส.19/2564  
ลว 1 มี.ค. 64 

2 จัดจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับ
อากาศพร้อมพนักงานขับรถ 
(รวมน้้ามันเชื้อเพลิง) 

7,000 - ตกลงราคา บริษัท วีไอพ ี 
คาร์เร้นท์ จ ากัด 

7,000 บริษัท วีไอพ ี 
คาร์เร้นท์ จ ากัด 

7,000 รถทันสมัย สะอาด 
และบริการด ี

 

ใบสั่งจ้างเลขที่  
บส.20/2564  
ลว 2 มี.ค. 64 

3 จัดเช่าจอ LED พร้อม
อุปกรณ์และเจ้าหน้าทีต่ิดตัง้ 
– ร้ือถอน 

74,900 - ตกลงราคา บริษัท ฟอร์เอฟเวอร์  
เน็ทเวอร์ค จ้ากัด 

74,900 บริษัท ฟอร์เอฟเวอร์  
เน็ทเวอร์ค จ้ากัด 

74,900 เป็นร้านเฉพาะ 
และมีความเชี่ยวชาญ 

 

ใบสั่งซ้ือ (เช่า) เลขที่  
บส.21/2564  
ลว 5 มี.ค. 64 

4 จัดเช่าเคร่ือง Receiver  
หูฟังแปลภาษาพร้อม
เจ้าหน้าทีค่วบคุมอุปกรณ์
และล่ามแปลฉับพลัน 
อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ 

67,945 - ตกลงราคา บริษัท สมัคร ทรานสเลชั่น 
เซอร์วิส จา้กัด 

67,945 บริษัท สมัคร ทรานสเลชั่น 
เซอร์วิส จา้กัด 

67,945 เป็นร้านเฉพาะ 
และมีความเชี่ยวชาญ 

ใบสั่งซ้ือ (เช่า) เลขที่  
บส.22/2564  
ลว 5 มี.ค. 64 

5 จัดซ้ือวัสด ุ 119,900 - ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศ  
คีปเปอร์ จ้ากัด 

119,900 บริษัท ออฟฟิศ  
คีปเปอร์ จ้ากัด 

119,900 เป็นร้านเฉพาะ 
และอยู่ในราคาทีต่่ า 

ใบสั่งซ้ือเลขที่  
บส.23/2564  
ลว 8 มี.ค. 64 

6 จัดจ้างตกแตง่สถานที ่ 40,000 - ตกลงราคา ร้าน สุจติรา ฟราวเวอร์ 40,000 ร้าน สุจติรา ฟราวเวอร์ 40,000 เป็นร้านเฉพาะ 
และอยู่ในราคาทีต่่ า 

ใบสั่งจ้างเลขที่  
บส.24/2564  
ลว 9 มี.ค. 64 
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ล าดบั 

ที ่ งานจดัซือ้หรอืจดัจา้ง 
วงเงนิทีจ่ะซือ้ 

หรอืจา้ง 

ราคา
กลาง 

วธิซีือ้หรอื
จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคา เหตผุลทีค่ดัเลอืก 
โดยสงัเขป 

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซือ้หรอืจา้ง 

ผูเ้สนอราคา ราคา 
ทีเ่สนอ 

ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก ราคา 

7 จัดจ้างผลติเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
Press Releases 

9,950 - ตกลงราคา น.ส.จ านงค์ ภควรวฒุ ิ 9,950 น.ส.จ านงค์ ภควรวฒุ ิ 9,950 มีความเชีย่วชาญ 
และมีความช านาญ 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่  
บส.25/2564  

ลว 16 มี.ค. 64 

8 จัดจ้างท้าชดุตัง้จดุ
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที ่

10,000 - ตกลงราคา พีเอสพี ดีไซน์ 
(PSP Design) 

10,000 พีเอสพี ดีไซน์ 
(PSP Design) 

10,000 เป็นร้านเฉพาะ 
และมีความเชี่ยวชาญ 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่  
บส.26/2564  

ลว 16 มี.ค. 64 

9 จัดจ้างผลติเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
Press Releases 

5,950 - ตกลงราคา น.ส.จ านงค์ ภควรวฒุ ิ 5,950 น.ส.จ านงค์ ภควรวฒุ ิ 5,950 มีความเชีย่วชาญ 
และมีความช านาญ 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่  
บส.27/2564  

ลว 16 มี.ค. 64 

10 จัดซ้ือระบบประชุมทางไกล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิาน และภาพลักษณ์ 
ที่ดีของประเทศไทย  
ของ สปต. 

268,000 - ตกลงราคา บริษัท มิวสคิสเปซ จ ากัด 268,000 บริษัท มิวสคิสเปซ จ ากัด 268,000 เป็นร้านเฉพาะ 
และมีความเชี่ยวชาญ 

ใบสั่งซ้ือเลขที่  
บส.28/2564  

ลว 17 มี.ค. 64 

11 จัดจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับ
อากาศพร้อมพนักงานขับรถ 
(รวมน้้ามันเชื้อเพลิง) 

2,500 - ตกลงราคา บริษัท วีไอพ ี 
คาร์เร้นท์ จ ากัด 

2,500 บริษัท วีไอพ ี 
คาร์เร้นท์ จ ากัด 

2,500 รถทันสมัย สะอาด 
และบริการด ี

 

นร 0209.04/37 
ลว 16 มี.ค. 64 

12 จัดซ้ือวัสด ุ 5,940 - ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศ  
คีปเปอร์ จ้ากัด 

5,940 บริษัท ออฟฟิศ  
คีปเปอร์ จ้ากัด 

5,940 เป็นร้านเฉพาะ 
และอยู่ในราคาทีต่่ า 

ใบสั่งซ้ือเลขที่  
บส.29/2564  

ลว 18 มี.ค. 64 
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ล าดบั 

ที ่ งานจดัซือ้หรอืจดัจา้ง 
วงเงนิทีจ่ะซือ้ 

หรอืจา้ง 

ราคา
กลาง 

วธิซีือ้หรอื
จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคา เหตผุลทีค่ดัเลอืก 
โดยสงัเขป 

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซือ้หรอืจา้ง 

ผูเ้สนอราคา ราคา 
ทีเ่สนอ 

ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก ราคา 

13 จัดจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับ
อากาศพร้อมพนักงานขับรถ 
(รวมน้้ามันเชื้อเพลิง) 

35,000 - ตกลงราคา บริษัท วีไอพ ี 
คาร์เร้นท์ จ ากัด 

35,000 บริษัท วีไอพ ี 
คาร์เร้นท์ จ ากัด 

35,000 รถทันสมัย สะอาด 
และบริการด ี

 

ใบสั่งจ้างเลขที่  
บส.30/2564  

ลว 18 มี.ค. 64 

14 จัดซ้ือวัสด ุ 602 - ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศ  
คีปเปอร์ จ้ากัด 

602 บริษัท ออฟฟิศ  
คีปเปอร์ จ้ากัด 

602 เป็นร้านเฉพาะ 
และอยู่ในราคาทีต่่ า 

นร 0209.04/43 
ลว 17 มี.ค. 64 

15 จัดจ้างผู้ด าเนินรายการ 2 
ภาษา (ไทย - อังกฤษ) 

20,000 - ตกลงราคา นายสุรสันต์ คงสิริ 20,000 นายสุรสันต์ คงสิริ 20,000 มีความเชีย่วชาญ 
และมีความช านาญ 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่  
บส.31/2564  

ลว 19 มี.ค. 64 

16 จัดซ้ือวัสด ุ 17,490 - ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศ  
คีปเปอร์ จ้ากัด 

17,490 บริษัท ออฟฟิศ  
คีปเปอร์ จ้ากัด 

17,490 เป็นร้านเฉพาะ 
และอยู่ในราคาทีต่่ า 

ใบสั่งซ้ือเลขที่  
บส.32/2564  

ลว 19 มี.ค. 64 

17 จัดเช่าห้องประชุมและ 
วัสดุอุปกรณ์ 

14,000 - ตกลงราคา ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้
สมุนไพรและภูมิปญัญา

สุขภาพ บางเดชะ 
(โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยา

อภัยภเูบศร) 

14,000 ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้
สมุนไพรและภูมิปญัญา

สุขภาพ บางเดชะ 
(โรงพยาบาลศูนย์

เจ้าพระยาอภยัภเูบศร) 

14,000 สถานที่สวยงาม 
อุปกรณ์ทันสมัย  
และบริการด ี

 

ใบสั่งซ้ือ (เช่า) เลขที่  
บส.33/2564  

ลว 19 มี.ค. 64 

18 จัดเช่าอุปกรณ์ในการทดลอง
ปฏิบตัิการในโรงเรือน 
เพาะช้ากัญชา 

17,500 - ตกลงราคา น.ส. ฐิวรรณี กันหามาลา 17,500 น.ส. ฐิวรรณี กันหามาลา 17,500 เป็นร้านเฉพาะ 
และมีความเชี่ยวชาญ 

ใบสั่งซ้ือ (เช่า) เลขที่  
บส.34/2564  

ลว 23 มี.ค. 64 
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ล าดบั 

ที ่ งานจดัซือ้หรอืจดัจา้ง 
วงเงนิทีจ่ะซือ้ 

หรอืจา้ง 

ราคา
กลาง 

วธิซีือ้หรอื
จา้ง 

ผูเ้สนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคา เหตผุลทีค่ดัเลอืก 
โดยสงัเขป 

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซือ้หรอืจา้ง 

ผูเ้สนอราคา ราคา 
ทีเ่สนอ 

ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก ราคา 

19 จัดเช่าห้องประชมุพร้อม
เคร่ืองเสยีง 

15,000 - ตกลงราคา บริษัท มายกรีน  
เรสซิเด็นซ์ จ ากัด สาขา 1 

15,000 บริษัท มายกรีน  
เรสซิเด็นซ์ จ ากัด สาขา 1 

15,000 สถานที่สวยงาม 
อุปกรณ์ทันสมัย  
และบริการด ี

ใบสั่งซ้ือ (เช่า) เลขที่  
บส.38/2564  

ลว 23 มี.ค. 64 

20 จัดจ้างผลติคลิปวดิีโอสั้น
ภาษาอังกฤษ 

28,000 - ตกลงราคา บริษัท โกลบอล
อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น 

จ้ากัด 

28,000 บริษัท โกลบอล
อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น 

จ้ากัด 

28,000 เป็นร้านเฉพาะ 
และมีความเชี่ยวชาญ 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่  
บส.39/2564  

ลว 23 มี.ค. 64 

21 จัดซ้ือของที่ระลึก 1,200 - ตกลงราคา น.ส.สุวิดา พงษส์ถติย ์ 1,200 น.ส.สุวิดา พงษส์ถติย ์ 1,200 เป็นร้านเฉพาะ 
และอยู่ในราคาทีต่่ า 

นร 0209.04/60.1 
ลว 22 มี.ค. 64 

22 จัดซ้ือวัสด ุ 17,490 - ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศ  
คีปเปอร์ จ้ากัด 

17,490 บริษัท ออฟฟิศ  
คีปเปอร์ จ้ากัด 

17,490 เป็นร้านเฉพาะ 
และอยู่ในราคาทีต่่ า 

ใบสั่งซ้ือเลขที่  
บส.32/2564  

ลว 19 มี.ค. 64 

 
 
 


